
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 .  חיי שעה שלו או חיי עולם של חברוו.  .שותפים הם ה. .להציל עצמו  ע"מכוס הלחטוף את  ד.  .להסתכן להציל חברו ג. .מאי חזית דדמא דידך סומק טפי  ב.  .חייך קודמים א.

   .אחד מהם נכנס לסכנה מחמת פשיעה יא. .קדימה לחולה מסוכן / צעיר מפני זקן י.  .של אדם שלישי שאינו צריך לשתות  הכוס בידיםט.  .להטיל גורל  ח.. לוותר לחברו  ז.
 . להעביר מכונת הנשמה לאחר שיש לו יותר סיכוי לחיות יד.. לכההכשאינם ע"פ ה בה"חשמע להוראות  ילהיג. . שאר דיני קדימה  יב.

לתת מי להעדיף  ללהחליט    נאלצועקב התפשטות נגיף הקורונה יש מקומות בעולם שמחמת חוסר במכונות הנשמה וכח אדם  
 . לעורר לב המעייןלא באנו אלא  עקב חומר הנושא    ומ"מ טיפול ע"פ שיקולים שונים. ויש לדון בכל כגון דא מה הדין ע"פ התורה.  

 לחיי חבירך  חייך קודמיםא. 
  מהן מגיע לישוב ' ואם שותה א  , אם שותין שניהם מתים , מהן קיתון של מים  'שנים שהיו מהלכין בדרך וביד א (סב.)  בב"מאיתא 

(ויקרא פכ"ה   ולימדע "עד שבא ר ,מהם במיתתו של חבירו ' דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה א ),וימצא מים (
  (שם)  קיצור פסקי הרא"שבו .הביא פלוגתתם ש (שם פ"ה סי' ו) רא"שב עי'ו חייך קודמים לחיי חבירך, ע"כ. "וחי אחיך עמך" פס' לו)
אג"מ ה  וכ"כ  .)רצו   צוהמ(  מנ"ח וה   ד)  ק"ססשאילתא קמז  (דברים    העמק שאלה  ,(יו"ד סי' רמז סס"ק א)  ראשון לציוןה ווכן פסק  כר"ע.  נקט

 .(יו"ד סי' קנה ד"ה ואני כתבתי) במהר"ם שיק וכן מבואר   . הטעם שהרמב"ם השמיט דין זה יאר בשש  "ועיי ,(יו"ד ח"א סי' קמה)
צריך  ביאר דס"ל לבן פטורא דכיון ש )ד"ה בן פטורא (לרבינו קלונימוס בספר יחוסי תנאים ואמוראים ש העירוניהתנאים  מח' ר וביאבו

שמא יעשה  על כל או"א לשתות חצי "הוא מסוכן בספק דכתיב "לא תעמוד על דם רעך",    ' אפימישראל להציל חבירו    ' כל א
 דעי"ז יחיו עוד יום יומיים ואולי עד כה יזדמן להם מים. (שם) העמק שאלהוכ"כ  .עליו פליג ור"ע  "ויזדמן להם מים

  (פה.)  יומא בדכיון דיש חיי שעה לשניהם דאם ישתו שניהם יחיו לפי שעה וקיי"ל  בן פטורא ס"ל לדכת'  (יו"ד סי' סט ס"ק ב) והחזו"א 
סכנין חיי שעה בשביל ספק הצלת חיי  מדעל חיי שעה מפקחין את הגל, א"כ אין חיי עולם שלו דוחה חיי שעה של חברו ואע"ג ד

שישתה יחי' חיי עולם, ועוד דנהי דיורדין מהם    'הכא שאני שהרי שניהם שוין בזכות חיי עולם וכל א  ,:)כז (  ע"זבעולם כדאמר  
לספק הפסד חיי שעה משום ספק הצלה מ"מ אינו בדין לדחות חיי שעה של זה בשביל חיי עולם של חברו, ור"ע סבר דמשום  

  .)רצו צוהמ( מנ"ח בועי'  ., ע"כחייך קודמין נפטר מהצלת חיי שעה של חברו
 דידך סומק טפי מאי חזית דדמא ב.

יהרג ולא יהרוג את    ,קטיל לפלוני ואי לא קטלינא לך  שאם אמרו לו  (כה:)  בפסחים  שנינו  מ"מ   ואע"פ דאמרינן "חייך קודמים"
לשאר עבירות,  שסכנה דוחה  אע"פ  דופרש"י    ."מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק טפיחברו ד"

 ., ע"כאבודה, מי יאמר שנפשך חביבה לפני המקום יותר משל זה, ונמצא עבירה נעשית ונפש אבודה וכאן עבירה נעשית, ונפש 
י ברח "בששר)  .(לג  שבת מוראייתו    ,צער לחבירו  יגרםזה    שמחמת   ע"פנ א"מותר לברוח כשיש סכמ"מ  ש  ב)  ק"קנו ס '  (סי  מ"א ב  ' ויעוי

יג אות ה)   '(או"ח סי  אמרי בינה ה  וכת'   .) ריגסי'  ס(  בחו"יוכן הוא    מצערי להו ומגלי לן.   למערה משום דאמר נשים דעתן קלות דלמא 
(תנ' יו"ד  בנוב"ימבואר  ןוכ ., עיי"שרי"ף)ה. ב  ב"(ב י"הנמוקמ הוכיח כן, ו"עכיון שהוא מציל א הדין כן נ לחבירו"אם יגרם סכשאף 
   . א) 'סע ז(יו"ד סי' קנ ד אברהםיה  וכן נקט אסור.דבכה"ג  במקומו ואם ישתדלו לחלצו המלך יקח אחר הותפסו כבר אא"כ ,סי' עד)

 . להסתכן על מנת להציל חברו ג
לא תעמוד על  משום "   ן בדברממו  הוצאתאו  את חברו מסכנה אף אם יש טרחא    להציל  אדם  חייבד(עג.)    בסנהדרין  והנה מבואר

 .והשבותו"ד" שיש בזה נמי משום מ"ע (יו"ד סי' שלו סע' ב) שו"עוב סנהדריןב י"שועי. (חו"מ סי' תכו)הטשו"ע . וכן פסקו "דם רעך
 חברו.   את להציל כדימסיק דאפי' להכניס עצמו בספק סכנה מחויב  ירושלמיהד(דפוס קושטא שם) ההגהות מיי' כתבו הנה ו

(ס"ק ב ויו"ד סי' קנז ס"ק    הפת"שוכן פסק   .משום דלא קיי"ל כן  השמיטו דברי ההגהות  פוסקיםה שכת' ש  (ס"ק ב)  בסמ"ע  אלא דעי'
 ו.גליון רל"  בשמעתא עמיקתא ועי'    .ס"ק יט)שם  (  במ"בוכן פסק    . חייו קודמיןדס"ל כן כי    (דרושים דף לח:)  מהאגודת אזוב, והביא  טו)
 לחטוף את כוס של חברו להציל עצמוד. 

ההלכה כי  אחרי שנפסק הדין שחייך קודמין, אין היתר לשני ליקח המים ש) ד"ה ורק (יו"ד ח"א סי' קמה "מאגהו שם)( "א חזוה וכתבו
מהם מחברו   'חטפן א שאם  (ב"מ שם)    בשט"מ  וכן מבואר  מאי חזית דדמך סמיק טפי.   "להיא שהבעלים חייהם קודמים, א"כ י 

   .(סי' רנד הגה א) בפסקי תשובה והביאו  ע"כ.ושתה וחברו מת על ידו חייב בדיני שמים כן נראה דמאי חזית דדמיה סומק טפי, 
 בכוס של מים  שותפים הםה. 

  דאמרינן דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי.   ,דאם היה הקיתון של שניהם מודה ר"ע דשניהם ימותו   שכת'  (שם)במהרש"א  עי'  ו
לא נקט בשנים שמצאו קיתון    פטורא  ןכת' דב  )ד"ה כך י"ל  לובלין סי' מג(  יד אליהווה.  קמה ד"ה ובא ר"ע וחידש) (יו"ד ח"א סי'   האג"מ  והביאו

שניהן ודאי  ישתו שניהן  ואם    .לר"ע לא שייך חייך קודמין   אףישתו    שניהם בספק אםאם  של מים בדרך כי י"ל דאז הדין לכו"ע ש
 ., ע"כפק משישתו שניהם וימותו בודאיסב ' שתו שניהם כדי שינצל א' בודאי או אפייפ מוטב שלא "אז באמת לר  ,ימותו 

 שלו או חיי עולם של חברוחיי שעה ו. 
בן פטורא, אבל לר"ע  דפשוט שהוא לרבותא    ,דהא דנקט בברייתא אם שותה א' מהן מגיע לישוב  (סי' עב הגה יז)  דברות משהב  'כתו

שישתה לא יגיע לישוב וימות אבל יחיה עוד איזה שעות נמי א"צ ליתן לחברו בשביל החיי שעה שלו דג"כ קודמין    ' אף אם הא
 (ח"א ססי' תתנח). בתשובות והנהגותועי'   .סתפק בזה מ ד"ה והנה) שם( פסקי תשובהוב לחיי שעה של חברו, ע"כ.

 ז. לוותר לחברו
ולפחות הרשות    עביד  כדי שיחיה הגם שימות הוא אפשר דמודים כו"ע דשפירשאם רצונו לתת לחברו  סי' רמז)  ר(  בראשון לציוןועי'  

  ע"מ להציל חברו ולהסתכן גליון רל"ו שהבאנו מהפוסקים שאסור להחמיר  בשמעתא עמיקתא , ע"כ. אלא דעי' כן בידו לעשות
 ס"ק פה).אבן בוחן, פינה א  (ליעב"ץ    מגדל עוזב  ועי'  ).ב  ק"(אות ח סחקר הלכה  בוכן הוא    .א"כ מסתבר שה"ה כאן, ו(עיי"ש החילוקים בזה)

      גורל  להטיל. ח
מותר שיתרצו שע"פ    שבזה בודאיעל הא דבן פטורה ור"ע   כת'  (סדר בחקתי)  המלא העומרבשם  (עיון יעקב ב"מ שם)    עץ יוסףב  והנה 

   .(סי' סא) חו"יב עוד שם. ועי'בפירוש ו )תשאו טסי' תרע(ס"ח ב ועי'  .כהגורל יהיה מי יחיה ומי ימות, ע"
מכם ונהרגנו,   ' ם שאמרו לישראל תנו לנו א"וכע  הרמ"א   הא שכת' כת' על    (סס"ק יג)  ש"בפתהובא    סי' קנז)ר(יו"ד    תפארת למשה וב

אלא  .  ע"פ הגורל אפשר למסור את היחיד כמו שמצינו ביונה מ"מ  דפלוני.  את  מהם אא"כ יחדוהו ואמרו תנו לנו    ' לא יתנו להם א
ויונה הגורל גרם להם לדעת בשל מי הרעש ויונה אמר    ,יפילו גורלשתני  לא  דא"כ למה  תמה עליו    ד"ה בפ"ת)  ס"ק א  שם(  חזו"א שה

מיהו אם הסכימו להפיל גורל וזה שנפל עליו    ,א אין להם רשות להכריע ע"פ גורל"אבל סתם בנ  ,להם בעצמו להטיל אותו לים 
 אין לסמוך על הגורל.   ור"ע שבפלוגתא דבן פטורא יוצא ., ע"כהגורל מוסר עצמו שפיר דמי

 )ונת הנשמה אחתי חולים ומכנששלישי שאינו צריך לשתות ( דםא ים שלהכוס ביד. ט
, ואם  ה במי שהלך ואתו שני אנשים, והוא יש לו מים, אבל אין הוא צריך לשתות, ואם יתן לא' יחי  שדן(פ' בהר)    הרי"ם  'חיב  ' יעויו

  פסקי תשובה ה  הביאוו  חייך קודמין, מוטב שישתו שתיהם וימותו.ד  "עכאן הגילוי של ראין  דכיון ד  'וכת   יתן לשניהם ימותו.
 . סי' כח)  (ח"ט  בצי"א  והובא שם) (חקר הלכה בוכן הוא  .ד"ה והנה) שם(

ואע"ג דלהנותן ליכא משום חייך קודמין מ"מ כיון שזה  ,  שירצה   ' ולר"ע יתן לא  ,מח'בכת' דאף בכה"ג תלוי    (שם)   החזו"א אבל  
דם  וכיון דבשביל חייך קודמין אמרה תורה דחיי עולם שלו ק  ' דחייב ליתן לא  ' אשיזכה יציל עצמו כדין, רשאי הנותן ליתן לו, ונר 

  .) יג(  הוריות ב ן כהן ואינך דתנן  ודם לחברו כגומהם ק  'שנים, גם הנותן צריך להשתדל טפי בהצלת חיי עולם, ואם א לחיי שעה של  
   להלן שמשמע דבכה"ג יש להטיל גורל.ד באג"מ 'ויעוי ., ע"כואם שניהם שוין נותן למי שירצה  ,הקודם זוכה 
לשני החולים ויחיו שניהם    חלק הטיפולשניתן ל  נר' שאף באופן,  הזקוקים לה   וב' חולים יש מכונת הנשמה א'  אם  ולפי"ז בנ"ד  

. ואף כשהמכונה היא תחת בעלות  חיי עולםא' מהם  ע"מ שיחיה    הביאה למי שרוצה או לעשות גורללעל הרופא  חיי שעה מ"מ  
מ"מ גם אחרים  ,  )ייך קודמים ולא אמרינן ח (ומבואר לעיל שי"א שבכה"ג שניהם ישתו את הכוס    שותפים בה   שהם מדיני די"ל  

לכולם שייכת  שהרי  האחרים  שוכיון    ,שותפין בה  חיי עולםעל  לא' מה עליהם    להשתדל בהצלת  בגוונא    .חוליםלהביאה  ואף 
   השתעבדו.   ל דעת כןדע  םעליהם להביאה לא' מה שמ"מ י"ל    , משועבדים לשניהםהם  הרי  ו   לחברת ביטוח וכדו' שהמכונה שייכת  

        
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

אמר רבי אבין הלוי הנפטר מחברו (סד.)    בברכות איתא  
יתרו   לו לך בשלום אלא לך לשלום, שהרי  יאמר  אל 

ח, דוד שאמר  שאמר לו למשה לך לשלום עלה והצלי
לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה. ואמר רבי אבין הלוי  
הנפטר מן המת אל יאמר לך לשלום אלא לך בשלום  

 שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום.
אתה מוצא כל מי  ר פ"ה ג')  "(שמ  במדרשוכיוצ"ב איתא  

בו לך לשלום הלך וחזר, וכל מי שכתוב בו בשלום    ' שנא
  הלך ולא חזר, יתרו אמר למשה לך לשלום הלך וחזר.

בו לך    'אתה מוצא כל מי שנא  -  (שמות כ"א)  ובתנחומא 
וחוזר, וכל מי שנא בו לך בשלום הלך    ' לשלום הולך 

(שמואל  ולא חזר, מנין וישלח דוד את אבנר וילך בשלום  
רו שאמר למשה לך בשלום הלך  הלך ולא חזר, ויתב')  

 וחזר.
בדברי   הוזכר  המת  מן  דינא דהנפטר    הרמב"ם והנה 

אבל   לך  (פ"ד ה"ד)  בהל'  לו  אומרין  המת  את  דהמלוין 
בשלום שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום. אבל  

 דינא דהנפטר מן החי לא הוזכר בדבריו. 
הובא   תפילה    במג"א אולם  ט')בהל'  ס"ק  ק"י  גבי    (סי' 

ילת הדרך דכתב המחבר דאומר שתוליכנו  דינא דתפ
ואל יאמר אדם לחבירו   - לשלום, דכתב שם המג"א  
 לך בשלום אלא לך לשלום.  

כתב   שם  השקל  במחצית  לביתי    - והנה  ותחזירני 
(כט: ד"ה    "א רשבוב(פ"ד סי' י"ח),    ברא"שבשלום. כן הוא  

 .(עמ' שמ"ח) ובאבודרהם(נתיב י"ג ח"ב)  ו"וריכל היוצא), 
ויש להעיר דבדברי הרא"ש הגירסא ותחזירני לשלום.  
וכן   ובאבודרהם.  ירוחם  ברבינו  הוא  וכן  בלמ"ד. 

. הגר"א . ובהגהות (ברכות כט:) הרא"ההנוסח בחידושי 
ולכאו' כן עולה מדברי רבי אבין הנזכרים דיש לומר  
לשלום בלמ"ד. אמנם בחלק מדפוסי הרשב"א נדפס 

ך היתה הגי' לפני  והחזירני לביתי בשלום [ואפשר שכ
ל הרשב"א  מדפוסי  בחלק  אך  כלל  יכהמחה"ש],  א 

 להאי נוסחא דוהחזירני וכו'. 
בלשון   הכ"ה)  שכתב    הרמב"םויל"ע  ברכות  מהל'   -(בפ"י 

שתכניסני   וכו'  מלפניך  רצון  יהי  אומר  לכרך  הנכנס 
אני   אומר מודה  נכנס בשלום  ואם  זה לשלום,  לכרך 
לפניך וכו' שהכנסתני בשלום. וכשיבקש לצאת אומר  
יצא   ואם  זה בשלום.  מכרך  שתוציאני  וכו'  רצון  יהי 
וכו' שהוצאתני מכרך  בשלום אומר מודה אני לפניך 

בשלו  שהוצאתני  וכשם  לשלום,  תולכני  זה  כך  ם 
ותצילני   לשלום  ותצעידני  לשלום  ותסמכני  לשלום 

   בכף אויב ואורב בדרך.
אך מאידך באמצע   בלשון לשלום,  וסיים  הרי דפתח 
דבריו כתב כשיבקש לצאת אומר וכו' שתוציאני מכרך  
הגמ'  לדברי  חש  לא  אמאי  צ"ת  ומ"מ  בשלום.  זה 

דיש    הנזכרים. נוסחאות  שנויי  בילקוט  יעויין  אולם 
דפוסים  דפו יש  ומאידך  דהגי' ברמב"ם לשלום.  סים 

דהגי' ברמב"ם אף בהמשך דבריו בשלום. וא"כ קשה  
 לדייק בדבר מלשון הרמב"ם שלפנינו.  

ס"א)    בשו"עואכן   ר"ל  תפילה  (סי'  ההיא  בכל  הגירסא 
בטור   דמאידך  אלא  לשלום.  ר"ל)היא  סי'  הגי'   (שם 

 שתוציאני מכרך זה בשלום. 
(דיני תפילת הדרך   דהאור חדשהביא  ) (סי' ר"ל ס"ק ג'  ובא"ר
כן תולכנו    כתב דיאמר כשם שהוצאתני בשלוםאות ו')  

בש"ס   דהגי'  עליו  ותמה  בשלום,  ותסמכנו  בשלום 
ברכות   סוף  מש"ס  לדבר  וסמך  לשלום,  ובראשונים 

 הנפטר מחבירו וכו'. ע"ש. 
' רי הגמאחר שהביא דב(יו"ד ס"ס ת"ג)    בדרכי משהוהנה  

כי יש בני אדם  (מו"ק יח:)  וכתב נמוק"י -הנזכרים כתב 
חכמים,   דברו  וכנגדם  בלבם  דבר  ומשימין  שמנחשין 
אבל למי שאינו מקפיד אין הדבר מזיק כלום. עכ"ל.  
אכתי   דהא  הרמב"ם,  לדברי  טוב  ישוב  אינו  [אולם 

 תקשי אמאי גבי הנפטר מן המת סתם כדברי הגמ']. 
המג"או את    מדברי  בסתמא  שהביא  דברי  הנזכרים 

ואף   הנמוק"י.  כדברי  לדינא  ס"ל  דלא  מבואר  הגמ', 
י"ז)    והמשנ"ב  (סי' ק"י ס"ק ה')הבאר היטב   (סי' ק"י ס"ק 

ומ"מ יל"ע   הביאו לדינא את דברי רב אידי בר אבין.
"ושבתי   (בראשית כ"ח כ"א)  ממקרא מפורש דאמר יעקב  

ברי רב אידי ' דלא כדבשלום אל בית אבי", וזה לכאו 
 לשלום.   בר אבין דיש לומר
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 פני חולה ספק מסוכן / צעיר מפני זקן מקדימה לחולה מסוכן י.  
את  הודאי דוחה  ד  (סי' שכח מ"ז ס"ק א)בפמ"ג    אלא שאם א' הוא ודאי מסוכן והשני הוא ספק יש להקדים את הודאי כמבואר

להתחשב עם גודל הסכנה ועם    שלכן כשבא להציל יש   (תנ' סי' פו אות א)  מנח"שב. וכת'  (סי' שלד סס"ק סח)  במ"בוכן מבואר    .הספק
כת' שמסתבר שאין להתחשב בזה שחולה א'   (חו"מ ח"ב סי' עה אות ז)  באג"מאינו מכריע. וכן  גיל  . ועיי"ש שמ"מ ה הסיכויים להצלה 

  ). לשוטה קודם  אשה קודמת לחש"ו וקטן  ש . ועיי"ש  נקט שיש להקדים צעיר ע"פ זקן   ), צב וצאס"ק פה  שם(  מגדל עוז וב  צעיר וא' זקן. 
אנשים, א' שיוכל לחיות חיי עולם וא' שיוכל לחיות רק חיי שעה, ואין בידו    ב'שאם עומדים לפניו  סי' עג אות ב)    שם(  באג"מי' עוד  וע

רל"ו   גליון  בשמעתא עמיקתא ועי'    .(חו"מ ח"ב סי' עה אות ב)ועיי"ש    להציל שניהם, יש להקדים טיפול למי שיוכל לחיות חיי עולם.
  שיש קדימה לרבים מול יחיד.

 אחד מהם נכנס לסכנה מחמת פשיעה. אי
 ברכ"יב  כמבואר  גם אותו להציל,  כי מחויבים  ,אין לחברו קדימה לכאורה  אף אם אחד מהם פשע ונכנס לסכנה מחמת פשיעה  ו

אבידת גופו אם  מ"מ   אין מצוה להשיבמדעת בממון  אע"פ שאבידה דכת' ) אות ו ס"ק ג עמ' קצ (כי תצא  חמדה  ובכלי. (או"ח סי' שא אות ו)
אף בחול אין מחויבין  שנקט ד (מצוה רלז אות ב) כהמנ"ח דלא וזה  .טבע בים מדעתו ועתה רוצה להציל א"ע בודאי יש חיוב להצילו

והגריש"א   )יו"ד ח"ג סי' צ(  האג"מ  ,)או"ח סי'  קנה(חלקת יעקב  הו .  תלהצילו דעשה והשבותו לו לא שייך בו כיון דהוה אבדה מדע
עג.)  זצ"ל ו)  בשו"עועי'    .נקטו שחייבים להצילו  (חשוקי חמד סנהדרין  נבזרע אמת  ועי' עוד  .  (יו"ד סי' רנב סע'  שצירף סברת  א)  (ח"ב סי' 

 חברו.  את  יש להקדיםפשע סוף סוף ייבים להצילו כיון ש ח ש פ"אעאפשר שאלא ד  .המקילים
 שאר דיני קדימה יב. 

האיש קודם לאשה להחיות   ,)ג.(י  הוריותב  משנה ב  המבוארים לפי דיני קדימה    לנהוגיש  שלכאורה  מצב שקול נראה  שה  ובמקום
  ) ד"ה והתניא  :נזיר מז (  תוס'ב  ועי'   ועיי"ש דכהן קודם ללוי כו'.  . ב אבדה והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית השבייולהש

 )יא ק"ס (סי' רנא ש"ךה ),ו ק"ס (סי' רנב ט"זה ,)ח סע' רנב (סי'   רמ"א ה ,)יו"ד סי' רנא(ב"י הוכן נקטו  פקו"נ. כוונת הש"ס דלהחיות היינו ש
יתום ד  ז.ס(כתובות    הרשב"א אולם  .  )הוריות שם(  באר שבעוה (ופרנסה    מזונותהיינו  חיות  דלה רש  יפ)  "ה  לאישה  קודם  האיש  ובזה 

  שמביא את שני הפירושים.  )ד"ה והתניא  ז:נזיר מ(  תוס' הרא"שב. ועי'  קודמת לאיש פירושו כסות)  דהאישה   (סז.)  בכתובותדאיתא  
, אבל אם  ה קודמת לאיש משא"כ לרשב"אשלא פליגי אלא לענין מזונות דלתוס' האי  כאן  עדד  די"ל  (ח"י סי' קסז)  ט הלויהשבוכת'  

מיירי בענין קדימה  הוריות  ד  אה נקט ד  (סי' רנב אות ח)  לבוש וה.  מודים לתוס'  "עכומהם    'א להציל אלא א"אשה לפנינו ואה איש וה 
  דמיירי נקטו  )הוריות שם לחיד"א ( השער יוסף ,)שם ( עיון יעקבה ,) הוריות שם( המאיריו  .פירושו  תמה על(שם)  ברכ"יהו  .בפדיון שבויים

   .)וחי"ח סי' סט חי"ח סי' א אות ה( צי"א ב . ועי' עוד ןבקדימות לצדקה ולמזו
(חו"מ ח"ב סי'    באג"מ  'וכת  אזלינן בתר הקדימה המבוארת בהוריות  במקום פקו"נדוכת'    , (שם)בחזו"א  מבואר    וכהתוס' ודעימיה 

  , למי שנקרא תחלה ולמי שקרוב לביתו יותרשאם עומדים לפניו שני חולים שיוכלו לחיות חיי עולם, יש ללכת ראשון  עה אות ב)  
ושבני  שח   ' שכת)  וסי' פר(תנ'    מנח"שבאלא דעי'    . גורל  עשה ואם לא ידוע זה להרופא י  ,הוריותד צריך להקדים לפי סדר    הם שוין  ואם  

   דאף באלו קשה לעשות מעשה בלא עיון גדול.   'כת  סי' עד)ר(חו"מ ח"ב    והאג"מ.  דיני קדימה דהוריותשבזמננו קשה מאד להתנהג לפי  
 שאינם ע"פ הלכהכות בית חולים  אשמע להורילהיג. 

ואם לא יעשה ע"פ כללי  ית החולים, כללי ב מחמת   התורה  דיני יש לדון מה דינו של רופא שאין לו רשות לקיים דיני קדימה לפי ו
 המקום עלול להאשם בפלילים או לאבד פרנסתו.  

כל המקודש מחבירו קודם את  אמרינן ד דהם מפני  ):(יב בהוריותמבואר דכהן קודם ללוי וכדו'  לעיל הנה הקדימות המבוארותו
דכל    שכת' דהא  (סי' כח ד"ה ודע דבעל הט"ז)  שאג"א לאף  ו מעלה.  רק  ומשמע דזה    (שם).במרומי שדה  ועי'    . ודרשו כן מפסוקים  חבירו

בדברי  וכן הוא    .דבר מקודש לפני דבר תדיר)   (ושם מיירי בענין קדימת   מקראי ילפינן לה דהמקודש מחבירו הוא כלל בתורה  
  לקיים קדימות אלו  אינו מחויב לאבד פרנסתו או לתת כל ממונוד מ"מ אכתי אפשר  .(סי' רא ס"ק ד) במ"א ועי'  (ח"א סי' טז) מלכיאל

   גליון רט"ז.בשעמתא עמיקתא ועי' בזה דאין כאן איסור לאו. 
חיי עולם מפני  שעומדים לפניו כגון  ,להציליותר  גדולסיכוי   מחמת שישחיי עולם או  שהם מחמת אמנם יש לדון בדיני הקדימה 

לא  די"ל שאע"פ שיש בזה משום לתא דלא תעמוד על דם רעך ואולי אף לתא דרציחה כי מחמתו    ,וספק מסוכן   ודאיאו  חיי שעה  
"כ אפשר דא"צ להפסיד וע,  ציל חייםה כי סוף סוף   ממשעובר על לאו  מ"מ אפשר שאינו  , היה יכול לחיות חיי עולםניצל בנ"א ש

שא"צ לתת כל ממונו    (או"ח תרנו א"א ס"ק ח)  הפמ"ג  דעתו  עובר בשוא"תנמצא  דבכה"ג    בפרט  .ממונו מטעם זה וחשיב כאנוס בדבר
דחייך  משום    "לא תעמוד"בענין הלאו דעמ' רח)    2סי' תכו ס"ק א הגה    (נשמ"א חו"מהגריש"א זצ"ל  וכן פסק    . בשאו"ת  לאוא לעבור על  של

דס"ל שצריך מיה יודע (ח"ב פ"כ ענין חומש ס"ק ב) אהבת חסד ואף לדעת. , וע"כ אינו יותר מחומש קודמים נאמר גם על רכוש האדם
מ"מ    רק חייו קודמים לחיי חבירו אבל עשרו לא מצינו.בשוא"ת) כי    עוברש  פשלא לעבור על לא תעמוד (אע"לתת כל ממונו  

עלולים לסכן חיי אדם, כגון אירוע    קדימה לפעמים שיקול צדדי    בלא"ה ו  .ו"רלליון  ג  בשמעתא עמיקתא ועי    בכה"ג י"ל דיודה.
ועי'    ת ע"מ למנוע אסון, לפי המקום והזמן.וחמור שהזמן בהול מאוד וכדו', וע"כ על אנשי הצלה לפעול לפי ההוראות המקובל

 מה שנוגע לנ"ד. (שם ד"ה ולפי"ז) בתשובות והנהגות 
 מפני נפש)דחיית נפש (  להעביר מכונת הנשמה לאחר שיש לו יותר סיכוי לחיותיד. 

לאו  ו  ,אין נוגעין בו לפי שאין דוחין נפש מפני נפש  (של העובר)  יצא ראשואם  אשה המקשה לילד ומסוכנת,  ד  (עב:)  בסנהדרין  שנינו
  שם  מרש"י  מע שכת' דמש   )ח'  (ח"ג סי  פנים מאירותב   ועי'  .ה"ט)  פ"א  (רוצחהרמב"ם  וכן הביא  .  משמיא קא רדפי לה כי  רודף הוא  

(יו"ד   "גהשכנב  אבל  ,"יתפא ב  עיי"ש ו.  אהלות פ"ז מ"ו)(  רע"א ה ן לדבריוצייו.  , ע"כעוצ"  ,דשניהם ימותו דוחין נפש מפני נפש  היכיד
הא דאמרינן מאי חזית דדמך דידך סומק טפי, היינו בדאמר קטיל לפלוני ואי לא  ד  המאיריבשם    ' כת  לח)סוף אות  ב"י  הגהקנז    'סי

 רגו בידים.  וסרו, אבל לא לה ולך, אבל אם אמר קטלינא לך ולדידיה, מותר למ  קטלינא 
יש לו יותר סיכוי לחיות. אלא שיש לחלק דשאני  אפי'  הנשמה וכדו' מחולה א' לחולה אחר    מכונתולפי"ז י"ל דאסור להעביר  

יו"ד סי'  ( בחזו"א וכעין זה מצינו  טיפול וכיון שעושה כן לצורך הצלה י"ל דשרי.  המשך  הכא שאין מעשה רציחה ממש אלא מניעת
הטיית  וצידד שרואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול להטותו לצד אחר ויהרג רק אחד שבצד אחר,  ש  ' בא  )סט ס"ק א ד"ה ויש לעיין

נ"ד עדיף טפי כי  שמא ו . עיי"ש ,החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד שבצד אחר
שאינו הורג בידים דכיון    כד)עמ'    ח"ח(בשבילי הרפואה ליט"א  הגרמ"ש קליין ש"כ  וכ  .מהחולה טיפול  רג ממש בידים אלא מונע  ולא ה 

(ושם מיירי ממי שהוא   ע"כ מותר להעבירה לצורך מי שיחיה חיי עולם ,א"תאינו מציל בשו  הוא בכללי"ל שאלא לוקח המכונה 
שיש ב' טעמים לאיסור    הטוטפות סי' ח)(שער    בחתן סופר  ' דעיומשום אין מעבירין על המצות י"ל דלא שייך הכא  וצ"ע.    .טריפה), ע"כ

גליון    בשמעתא עמיקתא   בזה   משום שמאחר המצוה ע"י שעובר ממה שפגע תחילה. ועי'וכן    מפני שמבזה המצוה שפגע בה.  ,זה 
 . )נס להתנוסס סי' סז( הגר"י זילברשטיין זצ"ל  דלא שייך טעמים אלו. ובדרך זה כת' '. ובכה"ג דבהצלת חיי עולם עסקינן נרפ"ג

או שיש לשני יותר    ,אחר שהוא במצב יותר קשה לחולה  '  אהנשמה מחולה    מכונתלהעביר    בענין   מסתפק  (תנ' סי' פו אות א)  מנח"שבו
שלו לאחר אף אם השני    מכונה והחולה עצמו ודאי פטור מליתן    מכונה כי יתכן דחשיב כאילו הראשון כבר זכה ב  ,סיכויים להצלה 

יותר מסוכן, וכן אם כבר התחיל הרופא להתעסק עם חולה מסוכן מסתבר דכמו שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, כך הוא פטור  
 , ע"כ.  ואולי אסור מלהניח את הראשון ולהתעסק עם השני כששניהם בסכנה אף אם יש יותר סיכוי להציל את השני 

הוא רק לחיי שעה אין מוציאין    הרופאים  לדעתאף אם    ליחידה אם כבר הכניסו את החולה  כת' ש )  באות    ג(חו"מ ח"ב סי' עבאג"מ  ו
לחולה להציל נפש אחרים בנפשו,  אין חיוב  , כי  מזידין  בין שלא כדין, בין שוגגין    אחר  חולה   לפני   שם הכניסוהו  אם    אףאותו משם,  

. ומסתבר  ל זה לוותר עפשר שאף אסור לו  אבחנם, ו  אותומרפאין    אף אם וכיון שהכניסוהו ליחידה לרפאותו כבר זכה במקום,  
אין להוציא את    יד ליחידה גם באופן זה שצריך להכניסו מ  סיכון גדול  גם במצב שלהשני שאפשר לרפאותו הוא  החולה  אף אם  ש

הוא רק לחיי שעה יש להכניס תחלה שבנפשו, ורק קודם שהכניסו לשם את החולה    להציל אחרים  אין החולה מחויב  כיהראשון,  
דהיכא שהדבר שכת'  (ח"א סי' תתנח)    בתשובות והנהגות[ועי'  .  , ע"כאת החולה המסוכן שיש לרפאותו תחלה אף שבא לשם אח"כ

    ]. כג)ח עמ' ח" (בשבילי הרפואה הגרשז"א זצ"ל. וכן נקט החזו"א . והוכיח כן מדברי תדיר יום יום נחשב כלפניו ממש 
את  הוודאי דוחה  לטפל בשניהם וכדומה,    וחברו ספק מסוכן, ואין בידוודאי מסוכן, והוא    על פי הרופאיםחולה שאם יש  א'  

אם    ' באינו מכריע).    של החולים  גילה לדעת רוב הפוסקים  (אולם    להתחשב עם גודל הסכנה ועם הסיכויים להצלה   ישו.  הספק
כגון ששניהם    , אחד שיוכל לחיות חיי עולם ואחד שיוכל לחיות רק חיי שעה, ואין בידו להציל שניהםחוליםעומדים לפניו שני  

אם עומדים לפניו שני חולים  ' ג , יש להקדים טיפול למי שיוכל לחיות חיי עולם. זקוקים להנשמה ובידו רק מכונת הנשמה אחת
צריך להקדים לפי סדר   הםשוין  ואם    ,למי שנקרא תחלה ולמי שקרוב לביתו יותרשיוכלו לחיות חיי עולם, יש ללכת ראשון  

. אלא שבזמננו קשה להכריע על פי דיני הקדימה הנזכרים גורל  עשה רופא יל  הדברואם לא ידוע    ,)ג.(יהוריות  המבואר במשנה ב
  ' ה   אם הרופא כבר התחיל לטפל בחולה אחד ובא השני אסור לרופא לעזוב את החולה הראשון כדי לטפל בשני.  'ד  .בהוריות

עלולים במצבים מסוימים לסכן חיי אדם, כגון אירוע חמור שהזמן בהול מאוד וכדו', וע"כ על אנשי הצלה  קדימה  ןשיקול צדדי
החלטה בדינים אלו צריכה מתינות  ומ"מ    למנוע אסון, לפי המקום והזמן.ת ע"מ  ווהמסייעים לפעול לפי ההוראות המקובל

 לא באנו בכל זה אלא לעורר לב המעיין.על כן ום וגדולי הוראה עם מומחי גדולה וייעוץ

מישורואכן בהגהות   הד"מ  אורח  ב')    על  (יו"ד שם ס"ק 
סתמא    -כתב   הלא  יוסף,  לנמוקי  מנליה  להעיר  יש 

אמרו בש"ס משמע דכל אדם יש להיזהר, ונ"ל ליישב  
דהוכחתו ממאי דהיה קשה ליה בלאו הכי דמאי ראיה  

וש שאמר  ביעקב  מצינו  הלא  קראי  מהני  בתי  מביא 
בשלום אל בית אבי, וביתרו שאמר גם כל העם הזה 
על מקומו יבא בשלום, וגם באכיש שאמר אל דוד שוב  

ויותר יש ללמוד מג' קראי    ,(שמואל א' סי' כ"ט)  ולך בשלום
מחד קרא גבי אבשלום דילמא מעשה שהיה כך היה, 
אלא על כרחך דא"צ להקפיד ולא היו מקפידים, א"נ  
אין   לאבשלום  המעשה  שאירע  דקודם  קראי  דמהני 
ללמוד דעדיין לא אירע בשום פעם איזה רעה ולא היו  
יודעים להקפיד ומי שאינו מקפיד אין הדבר מזיק לו 

 בפסחים קי: ברשב"ם. ע"כ.  כלום עי'
ובאמת דוחק גדול הוא לומר דיעקב לא ידע דיש בזה 

 דבר רע וע"כ לא הקפיד בדבר. 
בזה   דעמד  ג')    הפרישהומצינו  ס"ק  ר"ל  דאחר (סי' 

כתב   אבין  בר  אידי  רב  דברי  הטעם    -שהביא  ונ"ל 
הוא   דיבורו  משמעות  לשלום  לך  לו  דכשאומר 

שלום,   לו  יהיה  לשם  הליכתו  בשלום  שבמקום  אבל 
אינו   אבל  בשלום,  יהיה  שתחילתו  אלא  משמע  אינו 
בהליכתו   שמתעסק  זמן  כל  שלום  לו  שיהיה  משמע 

יעקב   שאמר  ומה  זה,  כ"א)  בענין  כ"ח  ושבתי  (בראשית 
גם כל (שמות י"ח כ"ג)  בשלום אל בית אבי, ויתרו אמר  

העם הזה על מקומו יבוא בשלום, התם קאי בשלום  
היה סוף כוונתם, משא"כ    על הביאה ועל השיבה, וזה 

ותכלית    לך בשלום שהולך אל איזה מקום לאיזה צורך
 בבן יהוידע   'וכעין זה כת  שצריך שיהיה גם שם שלום.

  ,עיי"ש.(ברכות סד.) 
כל    -  ' פ"ד מביכורים הי"ז שכת   ברמב"ם ומצינו עוד  

בעלי אומנויות שבירושלים עומדין מפניהם ושואלין  
 ני בואכם בשלום. בשלומן אחינו אנשי מקום פלו

ומקור דבריו מהמשנה בביכורים פ"ג ה"ג. אולם שם  
פלוני   המקום  אנשי  אחינו  בשלומם  ושואלין  תנן 
באתם לשלום. וכן הגי' בגמ' בקידושין לג ע"א. אמנם  

 בחולין נד: איתא בואכם בשלום.  
בחי המשנה    (ביכורים שם)  אנשי שם  ' ויעוי'  דמשמעות 

א היה להם שום  דשואלין אותם אם באו בשלום של
פגע רע בדרך, וע"כ קאמר באתם לשלום ולא ביאתכם  
שבחיבורו  הרמב"ם  דעת  היא  שזו  ונראה  לשלום, 
העתיק באתם בשלום וכן הנוסחא בירושלמי, ולשון  
מבלשון   יותר  שאלה  בלשון  שפיר  אתי  בשלום  של 
לך   לו  יאמר  לא  מחבירו  הנפטר  אר"ל  שהרי  ברכה 

ירסתנו שהיו זהירים  בשלום וכו'. ואפשר לומר דלפי ג
 אפי' בלשון שאלה לומר לשלום מטעם זה.

(על הרמב"ם שם בבה"ל ד"ה בואכם    בדרך אמונהויעוין עוד  
דכתב דנראה דחז"ל לא הקפידו על לשון לשלום  לשלום)  

אלא בלשון הליכה דכתיבי קראי ולא על לשון אחר.  
דאמר  דיעקב  מקרא  יתיישב  דבזה  ושבתי    וכתב 

בשלום אל בית אבי. ובזה תתיישב נמי גירסת הא"ח 
המבוא בא"ר בסי' ר"ל דגריס בגמ' שהוצאתני בשלום  

וכו' כן תוליכנו בשלום ותסמכנו בשלום.   הא  ווכשם 
לך   לו  יאמר  המת  מן  דהנפטר  ראיה  הגמ'  דמייתי 

שלום, אע"פ  לום מדכתיב ואתה תבא אל אבותיך בבש
י"ל   הליכה,  לשון  אינו  הליכה דהתם  דהתם  דביאה 

לעוה"ב  עולמו  בית  אל  שיבא  הכוונה  שהרי  היא, 
דהיינו שהולך אל אבותיו בגן עדן, משא"כ לשון ביאה  
אצל חי דהכוונה שעצם הביאה תהיה בשלום ולכן אין  

 קפידא בזה. 
 

 
 

 ) ב( הדלקת נרות 
 

"לו חכמו ישכילו זאת    -  מעלת מצות הדלקת נרות
יבינו לאחריתם, הני נשי במאי זכיין בהדלקה עושה  
והוא   שבת,  נר  הדלקת  של  השכר  גודל  עוצם  מצוה, 
וזה   (מח:)  בראשית  פרשת  הקדוש,  בזוהר  מבואר 
לשונו: "ואתתא בעיא בחדוה דלבא ורעותא לאדלקא  
רב   וזכו  לה  היא  עלאה  יקרא  דהא  דשבת  בוצינא 

קד לבנין  למזכי  דעלמא  לגרמה  בוצינא  דיהון  ישין 
ויהיבת   בארעא  שלמא  ויסגון  ובדחלתא  באורייתא 

 לבעלה אורכא דחיין בגין כך בעיא לאזדהרא בה". 
[תרגום: צריכה האשה בלב שמח וברצון להדליק נר של שבת, שהרי 
כבוד עליון הוא לה וזכות גדולה לעצמה לזכות [ע"י ההדלקה] לבנים 

נרו של העולם ב וירבו שלום בעולם,  קדושים שיהיו  וביראה,  תורה 
צאינה  ונותנת לבעלה חיים ארוכים, ומשום כך צריכה להזהר בה].

להדליק הנרות בשמחה   ראוי  ציון איך  בנות  וראינה 
 (יסוד ושורש העבודה ח, א) עצומה". 
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